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 Drodzy Czytelnicy ! 

Oto następny numer „Pinezki”, już w nowej odsłonie. Nazwa się nie  zmieniła, ale szata gra-
ficzna jest nieco ciekawsza. Lecz nie o tym mowa.  Chcemy pochwalić się Wam liczbą sprze-
danych egzemplarzy pierwszego  numeru – ponad  50 sztuk . Cały zespół redakcyjny jest 
pod wielkim wrażeniem,  że tak zaciekawiła Was „Pinezka” i ze wszystkich sił będziemy 
starać się nie zawieść Waszego zaufania. 

Redaktor naczelny  
Walentyna Winiarska 

SŁÓWKO OD REDAKCJI 

CO W SZKOLE PISZCZY? 

Święto Odzyskania  Niepodległości  

W dniu 15 października uczniowie szkoły po raz  
7 postanowili uczcić odzyskanie niepodległości przez 
Polskę. Przedstawienie oparte był na powieści Henryka 
Sienkiewicza pt. „Latarnik”. Uczniowie klas 2 i 3   
włożyli w ten występ bardzo dużo pracy, co było  
widoczne podczas akademii i wieczornicy. Nie zapomi-
najmy także o p. Agnieszce Pittner i p. Iwonie Dąbrow-
skiej , które postarały się o to, aby wszystko wyszło  
idealnie. Chórem zajmował się p. Dominik Maziarz, 
natomiast dekoracjami p. Romuald Różański. 

Konkurs teatralny 

W słoneczny piątek 15 listopada 2013 r. odbył się konkurs teatralny w Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie. 
Nasza szkoła również wzięła udział. Pod kierownictwem p. Marzeny Grzebyk uczniowie klas  
2 gimnazjum przedstawili krótką scenę pt. ”W beczce chowany” i wywalczyli 2 miejsce. Gratulujemy 
im tego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów. Szerzej na ten temat piszemy na stronie 3. 
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Wigilia szkolna  

W dniu 20 grudnia 2013 r. w naszej szkole,  jak co roku,  
odbyło się spotkanie opłatkowe. Gwoździem programu był 
występ uczniów klas 3 szkoły podstawowej. Pokazali oni  
w formie przedstawienia jak w  naszym życiu  odnaleźć 
Chrystusa. Oprawą muzyczną zajął się p. Dominik Maziarz, 
natomiast scenografią p. Beata Motyl i p. Beata Łabuz.  
Następnie wszyscy uczniowie udali się do klas, aby wspólnie  
z wychowawcami podzielić się opłatkiem . 

W. Winiarska 



 

Konkurs teatralny 

15 listopada 2013 r. uczniowie klas 2 gimnazjum: Ula Rogóż z klasy II B oraz Seweryn  
Nurczyk, Kamila Budnik, Jan Kwiatkowski i Bartek Trela z klasy II C wzięli udział w konkursie 
teatralnym, którego temat brzmiał: „Dorastanie jest to …”. Konkurs odbył się w Gimnazjum  
nr 2 w Rzeszowie. Nasza grupa wystawiła sztukę   R. Jarosza pt. „W beczce chowany”. Były  
4 role do odegrania: J. Kwiatkowski grał syna schowanego w beczce, K. Budnik i S. Nurczyk 
byli rodzicami chłopca. Chcieli go chronić od złych rzeczy, które mogą spotkać go na świecie,  
zamykając go w beczce. Narratorów, którzy namawiali rodziców do zamknięcia syna w beczce, 
grali: U. Rogóż i B. Trela. Jednak ich sposób zawiódł. Gdy syn po kilku latach spędzonych  
w zamknięciu wreszcie wyszedł na wolność, nie wiedział nic: jak wygląda słońce, jak wygląda 
niebo, a przede wszystkim myślał, że ich rodzice to jedność. Nasi przedstawiciele dobrze się 
spisali, ponieważ zajęli drugie miejsce w województwie podkarpackim.  
Każdy z uczestników dostał po małej nagrodzie: książce (były 3 tytuły: „Śluby panieńskie”,  
„Tristan i Izolda” oraz „Dzieła wybrane” A. Mickiewicza) oraz dyplomie. Była również nagro-
da dla najlepszego aktora, która trafiła do ucznia  Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie. Wszyscy świet-
nie się bawiliśmy na tym konkursie—powiedział jeden z uczestników. 
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  TROCHĘ KULTURY J. Kwiatkowski, P. Piekło 

Ostatnia piosenka… 
Film opowiada o nastoletniej Ronnie, która po rozwodzie rodziców za-
mknęła się w sobie, przestała grać na fortepianie, co było jej największą 
miłością. Ronnie w okresie buntu sprawia wiele problemów, dlatego 
matka wysyła ją wraz z bratem na wakacje do taty. Dziewczyna nie jest 
zachwycona pomysłem spędzenia wakacji ze znienawidzonym ojcem. 
Poznaje tam i zakochuje się w Willu Blakelelu, siatkarzu, który odwza-
jemnia jej uczucia. Śmiertelna choroba ojca przyczynia się do znaczącej 
przemiany naszej bohaterki: z wiecznie niezadowolonej siedemnasto-
latki we wrażliwą, współczującą, dojrzałą nastolatkę. To wszystko 

przedstawione jest w sposób ciepły, mądry i ujmujący. Ronnie zaczyna grać na pianinie  
i wspólnie z ojcem tworzą ostatnią piosenkę. Niestety, niedługo po zakończeniu piosenki jej  
ojciec umiera. To wzruszający film, przy którym osoby wrażliwe mogą się popłakać. Jest to na-
prawdę pouczająca opowieść. Historia ta dała mi wiele do myślenia. Niejednokrotnie mocno 
wzruszyłam się, bardziej wrażliwym czytelnikom przyjdzie więc uronić przy niej niejedną łzę. 
Przeżywałam każdy moment z życia bohaterów. Ich rozterki i problemy niesamowicie uderzy-
ły w moje serce. Serdecznie zachęcam do obejrzenia tego filmu . 
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MUZYKA WOKÓŁ NAS K. Czaja, A. Bubicz 

Nazwa zespołu : LemON 
Obecni członkowie : Igor Herbut, Piotr Budniak, 
Andrzej Olejnik, Adam Horoszczak, Piotr Kołacz, 
Demian Gela  oraz Mariusz Smoliński 
Gatunek: pop, pop-rock 
Rok założenia: 2011 
Najważniejsze single: „Będę z Tobą” (2012), 
„Napraw” (2013), „Nice” (2013) 
 
Zespół LemON powstał zaraz po telefonie infor-
mującym o zakwalifikowaniu się do Must Be The 
Music. Pomysł na wspólne granie powstał  
w głowie Igora. Śpiewał od zawsze, a obecnie        
studiuje wokalistykę jazzową. Zespół uzupełniają: 
skrzypce: Andrzej Olejnik, gitara elektryczna:    
Adam  Horoszczak, gitara akustyczna: Demian  
Gela, piano: Mariusz Smoliński, gitara basowa: 
Piotr   Kołacz, perkusja: Piotr Budniak.  

Niedawno Dawid Kwiatkowski wydał  
swój pierwszy album zatytułowany „9893”.  
Płyta zawiera 13 utworów, łącznie z jego 
najnowszym hitem „Biegnijmy”.  Po prze-
słuchaniu płyty możemy śmiało stwierdzić, 
że Dawid ma ogromny talent. Jego piosenki 
łatwo wpadają w ucho. Pomimo tak wcze-
snego wieku Dawid udowadnia nam,  
że ciężką pracą można wiele  zyskać.  
I podążając za głosem serca, spełniać swoje  
marzenia. Płyta kosztuje około 39,99 zł.  
Gorąco polecamy jej zakup! 

 

Najbliższe koncerty:  

Poparzeni Kawą Trzy  - 2014-01-18  Pod Palmą Klub  

Mr Misio - 24.01.2014  Pod Palmą Klub  

LemON - 2014-01-25  Pod Palmą Klub  

 Dawid Kwiatkowski -  2014-01-26 Pod Palmą Klub  

Winter’s Breath Of Death 2014,Trauma, Pandemonium, Fanthrash, Cerebrum- 01.02.2014  Klub Vinyl 

Tomek Makowiecki- 15.02.2014  Wytwórnia 

Zeus - 28 lutego 2014 Kitsch  

Pink Floyd– 7.03.2014  Pod Palmą Klub  

O.S.T.R -  15.03.2014  Pod Palmą Klub  



 

BRUNO MARS 

 Bruno Mars urodził się w październiku 1985 r.  
Ma filipińsko-portorykańskie korzenie. Obecnie 
Bruno jest piosenkarzem, autorem tekstów,  
a także producentem muzycznym. 

Bruno ma krótkie brązowe włosy, mały spicza-
sty nos, piękne brązowe oczy. Jest dość wysoki, 
dobrze zbudowany i pięknie się uśmie-
cha.  Mogę wywnioskować, że jest wesoły, nig-
dy nie widziałam go smutnego, no chyba,  
że w jego teledysku "Granade". Widać po nim, 
że to szczery i dobry człowiek. Z pewnością 
udzieli pomocy, gdy tylko ktoś jej będzie po-
trzebował. A poza tym Bruno kocha muzykę, 
ponieważ pochodził z muzycznej rodziny.  
Można by rzec, że miał ją w genach. Jest bardzo 
utalentowany, można to wywnioskować po 
tym, że jego piosenki za każdym razem stają się 
wielkimi hitami. Jest zapewne także bardzo 
sympatyczny. 

RIHANNA 

Rihanna, właściwie Robyn Rihanna Fenty  
(ur. 20 lutego 1988 r. w St. Michael) to amery-
kańska wokalistka R&B pochodząca z Barbado-
su. Jest najstarszą z trójki dzieci Ronalda Fenty  
i Monici Fenty, w jej żyłach płynie domieszka 
krwi karaibskiej i irlandzkiej.  

Jej znakiem rozpoznawczym są niezwykłe,  
zielone oczy. Rihanna zadebiutowała 2005 r. na 
pierwszym miejscu listy przebojów piosenką  
pt. „Pon de Replay”, wcześniej podpisała kon-
trakt płytowy z należącą do rapera Jay-Z wy-
twórnią Def Jam. Do inspiracji muzycznych  
Rihanny należą m.in. Alicia Keys, Beyoncé 
Knowles, Mariah Carey i Whitney Houston. 
Przy realizacji własnych kompozycji współpra-
cowała m.in. z Vada Nobles znaną ze współpra-
cy z Lauryn Hill. Wystąpiła ona także na festi-
walu „Coke Live Music Festival” w Krakowie  
w 2007 roku, a także na koncercie 19 marca  
2008 r. w Warszawie.     
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MIĘDZY GWIAZDAMI W. Winiarska 



 

Taką decyzję podjęła Komisja Licencyjna Polskiego Związku Motoro-
wego. Z drużyn I-ligowych bezwarunkową licencję otrzymały Loko-
motiv Daugavpils, GKM Grudziądz oraz KMŻ Lublin. Warunkowe 
licencje, oprócz rzeszowskiego klubu, otrzymały Polonia Bydgoszcz, 
Orzeł Łódź. Z kolei odmowną decyzję podjęto w przypadku Start 
Gniezno. Rzeszowski klub (w rozgrywkach ligowych startuje pod 
nazwą PGE Marma Rzeszów) otrzymał licencję warunkową, gdyż 
nie ma jeszcze podpisanej z miastem umowy na wynajem Stadionu 
Miejskiego Stal, na którym drużyna rozgrywa swoje mecze. Działa-
cze z Rzeszowa taką umowę muszą dostarczyć do Polskiego Związ-
ku Motorowego do końca lutego 2014 roku. 

Rzeszowski klub Speedway Stal Rzeszów S.A. otrzymał warunkową  
licencję na starty w rozgrywkach I ligi żużlowej w sezonie 2014. 

- Sami skomplikowaliśmy sobie sprawę, przegrywając 
w Budvie - stwierdzili zgodnie rzeszowianie.  
Mistrzowie Polski szybko mogli zapewnić sobie 
grę w kolejnej rundzie rozgrywek, ale niespodzie-
wanie przegrali z Budvanską Rivijerą 0:3.  
Na szczęście wygrali przed własną publicznością 
z Francuzami 3:0 i nie tylko awansowali do play-
off, ale zapewnili sobie pierwsze miejsce w gru-
pie. I to bez oglądania się na pozostałe wyniki. 
Inne rozstrzygnięcie mocno skomplikowałoby ich 
sytuację. Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów  
w I rundzie play-off rozgrywek Ligi Mistrzów 
zmierzą się z belgijskim Knack Roeselare. 

Ludzi czekających na pomoc jest naprawdę 
wiele. Cieszymy się, że dzięki naszej licznej gru-
pie jedna z rodzin będzie mieć szczęśliwe święta - 
powiedziała atakująca Developresu Rzeszów 
Paula Szeremeta, która wraz z koleżankami, 
sztabem trenerskim i działaczami pierwszoli-
gowego beniaminka postanowiła dołożyć 
swoją cegiełkę do akcji "Szlachetna Paczka". 
Klub wybrał jedną z rodzin w województwie 
podkarpackim, której w towarzystwie wo-
lontariuszy podarował paczkę z najpotrzeb-
niejszymi produktami. - Nie można być obojęt-
nym na krzywdę innych, a pomoc drugiemu czło-
wiekowi daje ogromną radość - podkreśliła  
Szeremeta. 

SPORT W RZESZOWIE J. Kwiatkowski 

PINEZKA                STRONA 6 



 

Watch Dogs jest grą akcji wyprodukowaną przez firmę Ubisoft  
Montreal, autorów m.in. Serii Assassin`s Creed.   

Akcja gry rozgrywa się w Chicago. W tym oto mieście wszyscy miesz-
kańcy kontrolowani są przez system o  nazwie ctOS. Został on zainsta-
lowany w wyniku wcześniejszego ataku groźnego wirusa, który w 2003 
spowodował awarię systemów teleinformatycznych w Nowym Jorku. 
Chicago chce zapobiec temu wirusowi. Wszystkie miasta w Stanach 
Zjednoczonych odpowiednio się zabezpieczyły, żeby nie doprowadzić 
do podobnej sytuacji, jednak ludzie znajdują się pod ciągłą obserwacją  
i kontrolą. 
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To, że jesienią pojawia się na rynku nowa odsłona serii "Call of Duty" 
stało się już od kilku lat tak pewne, jak coroczne edycje Fify, śmierć 
oraz podatki. Flagowa marka Activision przyzwyczaiła nas także do 
wielkich budżetów i jeszcze większych zysków, wynikających  
z rewelacyjnej sprzedaży.  Nie wpływa na nią nawet coraz chłodniej-
sze spojrzenie recenzentów kolejnych gier, które w dużej mierze 
opierają się na schemacie opracowanym w 2007 roku. W przypadku 
Call of Duty: Ghosts mieliśmy jednak podstawy, by spodziewać się 
większych usprawnień. W praktyce wyszło jednak jak zwykle - nowa 
odsłona CoD-a to po prostu solidna rzemieślnicza robota, sporządzo-
na według planu oznaczonego "Modern Warfare".  
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NAJCIEKAWSZE GRY 2013 R. J. Kwiatkowski 

WATCH DOGS 

CALL OFF DUTY: GHOSTCALL OFF DUTY: GHOSTCALL OFF DUTY: GHOST   

BATMAN:  
ARKHAM ORIGINS 

Batman: Arkham Origins to kolejna część z serii Batman: 

Arkham, w której gracz wciela się w tytułowego Batmana  
i ma za zadanie stawić czoła wielu przeciwnościom np. róż-
nym przestępcom grasującym w mieście, czy dawnym więź-
niom ośrodka Arkham Asylum. Fabuła jest wzięta z serii ko-
miksów o tym oto bohaterze. Po raz pierwszy za produkcję 
nie jest odpowiedzialne studio Rock Steady. W tym roku wy-
dawcą jest Warner Bros. Interactive - powierzył bowiem prace 
nad tytułem wewnętrznemu studiu WB Games Montreal. 
Akcja w „Batman: Arkham Origins” toczy się przed historią 
opowiedzianą w dwóch poprzedniczkach. Mamy więc do 
czynienia z prequelem.  

Moim zdaniem gra „Batman: Arkham Origins”, 
jest najlepszą grą z wyżej wymienionych, chociaż 
nie grałem w Watch Dogs, która zapowiada się do-
brze. Batman jest grą z bardzo dobrze rozwiniętą 
fabułą, fajnymi dodatkowymi misjami oraz wielką 
przestrzenią do eksploracji.  



 

KAŻDY MOŻE BYĆ MODNY W. Micał, R. Szala 

Niedawno świętowaliśmy nadejście nowego roku, a teraz mamy już okres karnawałowy.  
Należy więc zastanowić się nad wszelkimi kreacjami na tego typu przyjęcia. Mamy dla 
was kilka fajnych propozycji. 

Czarna sukienka 
-RESERVED 
 99.99zł  

Top z koronki—
69.90 zł , H&M 

Spódnica z szyfonu 
- 

79.99zł, H&M 

Dżersejowa sukienka 
z haftem, H&M  
129,90zł 

Sukienka z paskiem 
Pull and Bear –
99.99zł 
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 SUBKULTURY  K. Czaja  A. Łagodzińska 

Graficiarze & Metalowcy & Hipisi 

Graficiarze-W Polsce początki tej subkultury 
sięgają lat 80. Największy rozwój przypada  
natomiast na  początkowy okres transformacji 
ustrojowej.  Grafficiarze najczęściej działają  

w grupach, w nocy. Rysunki mogą mieć  
charakter własnych kompozycji lub być  
inspirowane. Zdaniem opinii publicznej 
ich działalność przynosi szkody  
materialne.  

Metalowcy-Subkultura powstała na 

początku lat 70 w Wielkiej Brytanii i Sta-

nach Zjednoczonych, jednak metalowców 

można spotkać  w wielu krajach, najwi ę cej , 

co ciekawe w Japonii i Brazylii. Metalowcy 

potwierdzają swoją przynależność  do tej 

subkultury bądź sceny heavymetalowej 

grając w zespołach metalowych, 

ucz ę szczając na koncerty, kupując albu-

my metalowe, wymieniając si ę  nagraniami,  

czy przez aktywność  na stronach interneto-

wych o tematyce heavymetalowej. Na  

wizerunek metalowca składają si ę : długie 

włosy, obcisłe spodnie, skórzane kurtki, 

czarne T-shirty, ć wiekowane pasy. 

Hipisi – ruch ten powstał w połowie lat 60.  
w Stanach Zjednoczonych. Do stworzeniasubkul-
tury hipisów przyczynił się m. in. kryzys kultury 
amerykańskiej. Ruch ten w Polsce pojawił się  
w większych miastach pod koniec lat 60. W latach 
70. moda na hipisowanie dotarła do mniejszych 
miast. Ze względu na sytuację społeczno politycz-
ną wzorce kultury młodzieżowej Zachodu docie-
rały do kraju głównie za pośrednictwem muzyki 
rockowej i indywidualnych kontaktów. 



 

Motoryzacja – całokształt spraw związanych z zastosowaniem 
pojazdów drogowych lub szynowych napędzanych silnikami 
spalinowymi (a także w ostatnich latach pojazdów napędza-
nych silnikami elektrycznymi i hybrydowymi). Potocznie 
przez motoryzację rozumie się motoryzację samochodową, 
związaną z zastosowaniem samochodów osobowych i ciężaro-
wych, autobusów,  ciągników, motocykli, motorowerów i skuterów. Eksploatacja tych pojazdów wy-
maga odpowiedniego rozmieszczenia warsztatów oraz stacji benzynowych.Początki motoryzacji sięga-
ją czasów sprzed I wojny światowej. W Warszawie dzień przed wybuchem wojny było zarejestrowa-
nych 400 samochodów. Między  zaborami wyraźne były różnice w jakości dróg, jak i w zasadach ru-
chu drogowego.  

Bugatti Veyron 16.4 – najszybszy i jeden z najdroższych 
samochodów supersportowych na świecie, ze zmierzoną 
prędkością maksymalną 407,8 km/h. Do 100 km/h rozpę-
dza się w 2,5 sekundy. Trafił do produkcji we wrześniu 
2005. Produkowany jest przez koncern Volkswagen AG. 
Sprzedawany pod marką Bugatti (od 1998 Volkswagen jest 
właścicielem tej marki). Został nazwany na cześć kierowcy 
wyścigowego Pierre'a Veyrona, który wygrał 24-godzinny 
wyścig Le Mans w 1939, ścigając się dla firmy Bugatti.  
W 2009 roku wprowadzono do produkcji wersję Grand 
Sport ze składanym dachem. 

Grupa Bosch - jest producentem techniki motoryza-
cyjnej i przemysłowej, dóbr użytkowych oraz tech-
nicznego wyposażenia budynków. Założony w 1886 
roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861–1942) 
warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki to 
dziś koncern skupiający fabryki i dysponujący siecią 
dystrybucyjną oraz serwisową, posiadający około 
300 spółek zależnych i 13 tys. zakładów serwiso-
wych w ponad 140 krajach świata. Działalność Gru-
py Bosch dzieli się na trzy działy: Technikę Motory-
zacyjną, Technikę Przemysłową oraz Dobra Użytko-
we i Techniczne Wyposażenie Budynków. 

MOTORYZACJA M. Witalec 
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Wyposażenie terrarium 
 
Agamy brodate żyją głów-
nie na terenach, na któ-
rych w ciągu dnia temperatura sięga 40 st. C, a w nocy spada do około 
20 st. C, trzeba więc zapewnić im w terrarium możliwość przebywania 
w zróżnicowanych temperaturach. W jednej części terrarium należy 
zamontować źródło ciepła (lampa/promiennik lub kabel grzewczy). Po 
przeciwnej stronie można zrezygnować z ogrzewania. Jaszczurka sama 
będzie mogła wybrać, czy chce przebywać w części cieplejszej,  
czy chłodniejszej. 

D laczego 
akurat 
agamy bro-
date? 

 Z grona wszystkich  
zwierząt egzotycznych 
wyróżnia je m.in:  

* łagodne nastawienie  
do ludzi - gryzą tylko  
w wyjątkowych sytuacjach  

* możliwość oswojenia - 
grzecznie jedzą z ręki  
i mogą spędzać czas na 
ramieniu, oglądając świat  
z góry.  

Coś o agamie 

Agama brodata („brodata”, bo 
kolce przyozdabiające jej głowę 
tworzą coś na wzór brody jak 

zresztą widać obok) to jaszczurka 
zamieszkująca suche, ciepłe sa-
wanny i stepy Australii. Żyje śred-

nio 10-12 lat, choć zdarzają się 
osobniki dożywające 20 lat. Agama 

brodata jest typowo dzienną 
jaszczurką prowadzącą bardzo 

aktywny tryb życia,  
o czym warto poinformować po-

tencjalnych nabywców. Choć jest 
łatwa w hodowli, zakup powinnien 

być wcześniej zaplanowany.  

Jem
y :) Terrarium 

Aby agamy czuły się komfortowo w terrarium, 
powinno ono w jak największym stopniu przy-

pominać ich środowisko naturalne. Agamy bro-
date, z racji swojej wielkości i prowadzonego 
aktywnego trybu życia, wymagają dużych pu-

stynnych terrariów. 
Młode osobniki należy trzymać w mniejszych 
terrariach dostosowanych do ich rozmiarów. 

Dość często spotyka się dorosłe agamy 
żyjące w terrariach długości 50, 60, 
czy 80 cm. Niestety, jaszczurki nie 

rozwijają się wtedy prawidłowo, stają 
się apatyczne, grozi im także krzywi-
ca. Sprzedawca musi więc uzmysłowić 
klientowi, jak ważny jest dobór właści-

wego terrarium. 

Rozmnażanie 
 

Do rozmnażania powinno dopusz-
czać się tylko osobniki zdrowe, w dobrej 
kondycji i mające przynajmniej 1,5-2 lat. 
Po około dwóch miesiącach od kopulacji 
samica znosi od 10 do 30 jaj, z których po 
mniej więcej dwóch miesiącach inkubacji, 

przy temperaturze 28-31 st. C (ważne,  
aby utrzymywać ją na stałym poziomie), 

wylęgają się młode mierzące 7-9 cm.  
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…terrarystyce  

Poza nawiasem 
To białe to kot ;) 

Odżywianie 
 

Młode osobniki należy karmić 1-2 razy 
dziennie pożywieniem dostosowanym do 

ich wielkości (małe świerszcze, małe 
karaczany, mączniki). Dorosłe agamy co 
2-3 dni. Młode osobniki odżywiają się 

głównie pokarmem zwierzęcym, z kolei 
dorosłe agamy również roślinnym.  

Z pokarmów  zwierzęcych najpopular-
niejsze są świerszcze, szarańcze, kara-

czany. Jeśli chodzi o pokarm roślinny, to 
liście trzykrotki, liście lucerny i koniczy-

ny, mniszek lekarski, koperek. 
Z warzyw można podawać ogórka, mar-
chewkę, kukurydzę, groszek czy fasolę. 
Z kolei w przypadku owoców, najpopu-

larniejsze są gruszki, banany, jabłka, 
maliny i truskawki. 

Poza nawiasem 

Oswojone osobniki same 

domagaj ą  si
ę  otwierania 

terra
rium, aby mogły opu-

ści ć  lo
kum i pozwiedzać  p

omieszc
zenie. 
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CIEKAWOSTKI O …  M. Gacek 
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 DAWNIEJ I TERAZ W. Winiarska, A. Bubicz 

A to porównanie dawnych Mikołajek i dzisiejszych  

ROK SZKOLNY 2007/2008 

VS. 

A teraz małe porównanie z wigilii ! 

ROK SZKOLNY 2007/2008 

VS. 

Porównanie z otrzęsin ! 

ROK SZKOLNY 2011/2012 

VS. 



 

PINEZKA                           STRONA 13 

HUMOR DLA KAŻDEGO S. Żuczek, W. Rybarska 

Pani pyta się Jasia: 
-Jasiu, o co konkurują 
ze sobą jeleń i sarna? 
Na to Jasiu po chwili 
zastanowienia odpo-
wiada: 
-O nazwę! 

- Mamo, wszyscy śmieją się, że jestem taki gruby! 
- Nie jesteś Jasiu, nie jesteś, ale wyjdź pobawić się na 
dworze, bo bardzo ciasno w domu. 

Nauczycielka mówi do dzieci, żeby pochwalili się kto ma 
starszego krewnego. Zgłasza się Małgosia: 
- Ja mam babcię. 
Następny zgłasza się Wojtuś: 
- Ja mam babcię i dziadka. 
Po chwili zgłasza się Jasiu i mówi: 
- Ja mam pra pra pra pradziadka. 
Oj Jasiu, kłamczuszku, nieprawda. 
- A dla dla dla dlaczego pani tak sądzi? 

Mama pyta się  
Jasia: 
- Czemu masz mo-
kre włosy? 
- Bo całowałem ryb-
ki na dobranoc. 

Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu , dlaczego nie 
umyłeś zębów? 
- Bo mydło mi się 
nie zmieściło  
do buzi. 

Jasiu mówi do swojego kolegi: 
- U mnie w domu modlimy się przed każdym 
posiłkiem. 
Na to kolega odpowiada: 
- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze  
gotuje. 

Nauczycielka pyta Jasia:  
- Kim chciałbyś zostać  
w przyszłości? 
- Lekarzem. 
- Przecież boisz się za-
strzyków! 
- Tak, ale będę po bez-
piecznej stronie igły! 

Wraca Jasiu do domu po szkole i woła: 
- Mamo! W szkole koledzy mówią, 
że śmierdzę trupem!  
Czeka chwilę... 
- Mamo? Maaamo? Ma-
aaaaaaaamoooooooooo.........? 

Przybiega Jasiu 
na stację benzy-
nową z pustym 
kanistrem na 
benzynę. Sprze-
dawca pyta. 
-Jasiu co się sta-
ło? Pali się? 
Jasio odpowiada 
-Tak, moja szko-
ła, ale już przy-
gasa. 

Przychodzi Jasiu do szkoły i mówi: 
- Proszę pani, nie odrobiłem pracy domowej... 
Nauczycielka na to: 
- Wiem, już wczoraj zaznaczyłam kropki na cały ty-
dzień... 

Podczas lekcji w szkole Jasiu pomazał się 
długopisem po ręce i mówi: 
- Na szczęście mam korektor! 

- Tato, mogę zostać piratem? 
- Jak będziesz grzeczny Jasiu. 
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